
ZASADY REKRUTACJI  

DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM KOMUNIKACYJNEGO NR 25  

I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 27 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO  

W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 

3. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r.  

w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

policealnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki  

w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech 

wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów 

punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015  

w województwie małopolskim.  

4. Statut Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie (Rozdział IX -  „Zasady przyjmowania 

uczniów do szkoły”). 

 

II. Wymagane dokumenty kandydata do przyjęcia do Zespołu Szkół nr 1 do:  

  - Technikum Komunikacyjnego nr 25 (czteroletnie na podbudowie gimnazjum)   

    oraz do  

  - Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 27 (trzyletnia na podbudowie gimnazjum) 

 

1.    Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przepro-   

wadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

2.    Dokumenty obowiązujące przy przyjęciu: 

- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej – formularz ( druk 

dostępny na stronie internetowej www.e-omikron.pl zakładka pliki do pobrania, 

instrukcja >  wniosek…), 

- karta informacyjna wydana przez gimnazjum, 

- świadectwo ukończenia gimnazjum, 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowo- 

  tnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w spra-  

  wie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (skierowanie wys-  

  tawia sekretariat szkoły), 

- karta zdrowia ucznia (bez szczepień), 

- trzy zdjęcia, 

- ewentualnie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

http://www.e-omikron.pl/


- ewentualnie zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata konkursu lub olimpiady. 

3.    Kandydaci do szkół  ponadgimnazjalnych dla młodzieży mogą składać 

dokumenty do co najwyżej trzech szkół. 

4.    Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w Technikum 

Komunikacyjnym nr 25 lub Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 27 w podaniu 

wskazują, kolejno interesujące ich oddziały. 

 

 

III. Terminy rekrutacji: 

 

Termin Działanie 

od 14 kwietnia 2014 r. 

do 25 czerwca 2014 r., 

do godz.1300 

Składanie dokumentów do wybranych szkół (zgłoszenie  

i wniosek). Kandydaci kończący gimnazjum, które jest 

objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują 

rejestracji w macierzystym gimnazjum. W przypadku gdy 

tylko wybrane szkoły objęte są systemem, a gimnazjum 

nie jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie  

w szkole pierwszego wyboru; 

od 27 czerwca 2014 r. 

do 3 lipca 2014 r., do 

godz. 14.00 

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa 

i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego; 

4 lipca 2014 r. 

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego  

do publicznej wiadomości w formie list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

do 8 lipca 2014 r., 

godz. 12.00 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez 

kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych 

do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

10 lipca 2014 r.  

do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 

od 11 lipca 2014 r.  

do 29 sierpnia 2014 r. 
Rekrutacja uzupełniająca. 

 

1. Rekrutacja uzupełniająca do Technikum Komunikacyjnego nr 25 oraz Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 27 funkcjonujących w ramach ZS nr 1 odbywa się sposobem 



tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji wprowadza do systemu elektronicznego po jej 

zakończeniu Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji 

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej ZS nr 1. 

2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do 

wybranych szkół w pierwszym terminie. 

3. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.  

 

IV. Kryteria rekrutacji do Technikum Komunikacyjnego nr 25 i Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 27 

1. Komisja rekrutacyjna, na wszystkie kierunki w Technikum Komunikacyjnym nr 25  

    i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 27, uwzględni: 

a. oceny z następujących zajęć edukacyjnych: 

    - język polski 

    - matematyka 

    - informatyka 

    - język obcy (w przypadku dwóch języków uwzględnia się lepszy wynik) 

b. szczególne osiągnięcia ucznia (patrz: pkt V) 

 

 

V. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum  

       i za szczególne osiągnięcia ucznia 

Zagadnienie 
Punktacja  

szczegółowa 

Punktacja 

maksymalna 

Język polski dopuszczający – 2 punkty   

  dostateczny – 10 punktów   

  dobry – 15 punktów 20 punktów 

  bardzo dobry – 18 punktów 
 

  celujący – 20 punktów 
 



Matematyka 
jak w przypadku języka 

polskiego 
20 punktów 

Informatyka 
jak w przypadku języka 

polskiego 
20 punktów 

Język obcy  

(w przypadku dwóch 

języków uwzględnia 

się lepszy wynik) 

jak w przypadku języka 

polskiego 
20 punktów 

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

kandydat może uzyskać: 

W tym: 

20 punktów 

1) za świadectwo ukończenia gimnazjum  

    z wyróżnieniem 

 

5 punktów 

2) za udział w konkursach organizowanych przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty (patrz pkt Vb), w tym: 

a. laureat konkursu tematycznego o zasięgu 

ponadwojewódzkim  

b. laureat konkursu tematycznego o zasięgu 

wojewódzkim  

c. finalista konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim 

d. finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim 

 

 

12 punktów 

10 punktów 

10 punktów 

8 punktów 

3) za osiągnięcia wpisane na świadectwie zgodnie  

    z pkt Va 
do 6 punktów 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów  

otrzymanych za oceny  

z języka polskiego  

i trzech wybranych 

zajęć edukacyjnych 



mnoży się przez dwa 

do celów rekrutacyj-

nych. 

Egzamin gimnazjalny  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte  
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla 
zadań z zakresu następujących przedmiotów: 

1) języka polskiego, 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 
3) matematyki, 
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

geografii, fizyki i chemii, 
5) języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym, przeliczane są na punkty 
według zasady, iż z każdego zakresu 
można uzyskać maksymalnie 20 
punktów, czyli jeden procent w każdym  
z zakresów odpowiada 0,2 punktu. 

100 punktów 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku 

rekrutacji 
200 punktów 

 

Va. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie 

kandydata.  

Przyznane 

punkty → 
1  

punkt 
2  

punkty 
3  

punkty 
4  

punkty 
5 

punktów 
6  

punktów 

Osiągnięcia 
sportowe 

II-III 
miejsce 

w 
powiecie 

  

I miejsce 
w powiecie 

lub 
udział  

w etapie 
wojewódzkim 

I - III  
miejsce 

w 
województwi

e  
lub 

udział  
w etapie 

ogólnopol-
skim 

II – III 
miejsce  

etap 
ogólnopol-

ski 

I miejsce  
etap 

ogólnopol
-ski 

reprezen-
towanie 
Polski 

w zawodach 
i konkursach, 

w których 
biorą udział 
reprezenta-

cje narodowe 
Osiągnięcia 
artystyczne 

II-III 
miejsce 
w etapie 
powiato- 

wym 

I miejsce 
lub 

laureat 
konkursu 

powiatowego 

I - III miejsce 
lub 

laureat 
konkursu  

wojewódz- 
kiego 

II - III 
miejsce  

lub 
finalista 
etapu 

ogólnopol- 
skiego 

I miejsce 
lub 

laureat 
etapu 

ogólnopol 
skiego 

Szczególne 
osiągnię-

cia 
(w konkur-

I-III 
miejsce 

lub 
laureat 

I - III  
miejsce  

lub 
laureat 

I –III  
miejsce 

lub 
laureat etapu 

_ 
- 
 

-- 



sach 
niewymie-
nionych 

w decyzji 
MKO, 

organizowa
nych przez 

inne 
podmioty 
działające 
na terenie 

szkoły) 

konkursu 
powiato- 

wego 

konkursu  
wojewódz- 

kiego 

ogólnopol-
skiego 

Osiągnięcia 
w 

aktywności 
na rzecz 

środowiska 
szkolnego 

 

1 punkt 

Osiągnięcia 
w 

aktywności 
na rzecz 

innych ludzi 
(wolontariat,  

pożytek 

publiczny) 

3 punkty 

 

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie 

rekrutacji do szkół ponadigmnazjalnych. 

Dyscypliny indywidualne:  

akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi 

przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, 

gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, 

kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, 

łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie - short track, 

narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), 

pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, 

saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, 

szachy, szermierka, taekwon - do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis 

stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy 

styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe. 

Gry zespołowe: 

baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, 

piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, 

rugby, unihokej. 

Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, 

a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym 

uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne 



decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji. 

 

 

Vb. Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 

2013/2014 uwzględniane w procesie rekrutacji: 

Konkursy organizowane przez Małopol-

skiego Kuratora Oświaty, których pro-

gram obejmuje w całości lub poszerza 

treści podstawy programowej co naj-

mniej jednego przedmiotu co w postę-

powaniu rekrutacyjnym wyczerpuje 

postanowienie § 8 ust. 8 rozporządze-

nia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w spra-

wie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół 

do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232). 

1. Konkurs języka polskiego 

2. Konkurs języka angielskiego 

3. Konkurs języka niemieckiego 

4. Konkurs języka francuskiego 

5. Konkurs matematyczny 

6. Konkurs informatyczny 

7. Konkurs biologiczny 

8. Konkurs chemiczny 

9. Konkurs historyczny 

10. Konkurs geograficzny 

11. Konkurs z fizyki  

12. Konkurs biblijny 

13. Konkurs „Wiedza o społeczeń-
stwie” 

 

 

 

 

Konkursy 

tematyczne 

organizowane 

przez 

Małopolskiego 

Kuratora Oświaty  

oraz innych 

Kuratorów Oświaty  

w porozumieniu  

z Małopolskim 

Kuratorem Oświaty 

 

 

 

 

ponadwoje-

wódzkie 

 

 

 „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 

w latach 1914-1950. Od strzelców  

i legionistów do żołnierzy wyklętych". 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach 

i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

„Papież Słowianin” 

Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich  

i losy Dalekich – życie Polaków w latach 

1914-1989” 

 

 

 

 

wojewódzkie 

 

 

„Taki to mroczny czas ...  70 rocznica 

Powstania Warszawskiego" 

„Stulecie czynu legionowego - drogi do 

niepodległości 1863-1918. Bohaterowie, 

wydarzenia, miejsca” 

Konkurs języka hiszpańskiego 

„Hiszpania – kraj, ludzie i ich zwyczaje” 

 



 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkur-

sów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w cało-

ści lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów 

ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej. 

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej  

z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Im większa liczba 

punktów, tym wyższe miejsce na liście.  

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w 
pkt 4, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w pkt 6. 
Przepis pkt 7 stosuje się. 

6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, niż liczba 
wolnych miejsc (…) są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1    - wielodzietność rodziny kandydata; 

2    - niepełnosprawność kandydata; 

3    - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4    - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5    - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6    - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7    - objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

7. Kryteria, o których mowa w pkt 6, mają jednakową wartość. 

8. Utworzenie oddziału w określonym zawodzie będzie uwarunkowane liczbą 

kandydatów. 

 

VII. Informacje dodatkowe 

1. Uczeń dostarczając do szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum  

i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdza jednozna-

cznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2014 r. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2014&qplikid=1#P1A244
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2014&qplikid=1#P1A6


2. W dniu dostarczenia oryginału świadectwa zainteresowani uczniowie składają 

podanie o internat (wzór w sekretariacie szkoły). 

3. Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do szkoły oraz brak informacji 

z innych szkół o jego deklaracji woli w terminie określonym niniejszym postanowie-

niem jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. 

4. W razie odmowy przyjęcia kandydata do wybranej szkoły wchodzącej w skład ZS 
nr 1 rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do wybranej 
szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

5. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie 
zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 
uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora ZS nr 1 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia, 

7. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 
szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

8. Zgodnie z art. 20zd ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły 
przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca 
sierpnia 2014 roku. 

9. Informacji udziela sekretariat szkoły: tel. 012-411-96-00 w. 80 lub 012-411-54-34 

 


